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Hej Afrogarden-vän, 
 
Sverige blommar och jag är enormt lyckligt lottad som får röra mig mellan två så otroligt vackra 
länder som Malawi och Sverige! Båda ger mig inspiration och glädje, båda ger mig frustration och 
uppgivenhet. Det är människorna och naturen som binder mig med styrka och kärlek.  
 
År efter år läser vi om den ena katastrofen efter den andra i 
världen. I flera år har det varit extrem torka i sydöstra Afrika 
och i år kom cyklon efter cyklon som ledde till kraftiga 
översvämningar och katastrof för alla drabbade. 
 
I vårt område, Mpasa i Phalombe-distriktet, startade 
regnperioden väldigt positivt med tidiga och bra regn. 
Många planterade direkt och vågade sig också på att 
plantera ris som behöver mycket vatten.  
 

Det regnade och regnade, men det slutade inte och det 
blev kraftigare och kraftigare regn. Snart stod fälten i 
vatten, vilket ledde till att majsen började ruttna istället 
för att gro väl och utveckla kolvar. De dåliga 
bostadshusen rasade, antingen ena sidan, taket eller hela 
huset. Många hus stod i vatten och luckrades upp sakta 
men säkert. Vattennivån ökade hela tiden, till slut började 
dammar och vattendrag att svämma över. Broar rasade, 
den första cyklonen slog till och katastrofen var ett 
faktum… Det var svårt att ta sig fram, skolorna stängde 
undervisningen och blev istället härbärge för hemlösa. 

 
Vi kommunicerade med chefen för katastrofhantering i distriktet och han listade 600 familjer som 
var drabbade av översvämningarna i Afrogardens område. Afrogarden 
bestämde sig för att göra en insamling till nödpaket till så många som 
möjligt av dessa 600 familjer. Vi samarbetade med en ung svensk kvinna, 
Magda Andersson Paul, som bor sedan länge i Malawi. Magda var drivande 
och har kontakter på ett helt annat sätt än vad jag har. Hon lyckades få 
med en malawisk Rotary-klubb. Det var verkligen roligt att jobba 
tillsammans med henne!  
 
Afrogarden gjorde omgående en kampanj på vår facebooksida och på fyra 
dagar lyckades vi samla in till 200 paket! Helt otroligt! Magda samlade in till 
100 paket och Rotary bidrog med 100 paket. Så totalt blev det till 400 
familjer av de 600 som var listade. Jag var förbluffad – vilka muskler Afrogarden kunde framkalla!  
 
Tack fantastiska DU för att du bidrog till detta! DU gav en gåva - så stor som du hade möjlighet till. 
Du delade denna kampanj till vänner och familj. Alla ställde upp!  
Tusen TACK! 
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Ett ”nödpaket” för 300 kr bestod av: 
- 20 kg majsmjöl 
- 3 kg näringsrik grötmix  
- 18 meter tjock plast 
- 1 stor filt 
- 1 20-liters plasthink 
- 8 tvålar 
- 20 paket soyabitar 
- 2 liter matlagningsolja 
- salt 

 
Magda förhandlade priser och gjorde ett enormt 
förarbete, så att vi på en dag kunde handla allt och sedan 
dagen därpå frakta allt på lastbil till vårt område. Såklart 
hände mycket på vägen – plastrullarna stals, punktering 
på alla däcken på lastbilen, köer och lång väntetid på 
grund av att även presidenten var ute och körde. Men vi 
lyckades ordna upp allt och människorna väntade 
tålmodigt på oss och blev överlyckliga när de såg oss och 
ännu lyckligare när de sedan fick de fina nödpaketen. 
 

 
Distributionen skedde lördagen den 16 mars och det var 
stor uppståndelse. Vi hade områdespolis som hjälpte oss 
att hålla ordning och vår ”Mr Canada” var ovärderlig! 
Utan honom hade denna dag och utdelning aldrig 
fungerat. Rotary-klubben hade tagit med sig en 
journalist, så det var ett långt reportage på Malawisk TV. 
Jag tittade ut över människohavet och snirklade runt 
mellan sittande människor. Människor i förtvivlan, men 
med hopp i ögonvrån…  
Jag tittade upp i himlen, log och sa ”TACK”! 
 

Några dagar senare följde vi upp distributionen. Vi cyklade runt 
och besökte en del av dem som fått nödpaket och såg också en del 
utan hus och mat som inte fått nödpaket. En vecka senare gjorde 
Afrogarden två kompletterande distributioner till 40 familjer.  
 
Efter första cyklonen torkade det snabbt upp i vårt område, men 
husen fortsatte att rasa, skörden uteblev och maten var slut. 
Däremot drabbades vi inte av varken den andra (”Idai”) eller den 
tredje (”Kenneth”) cyklonen. Spännande att vara mitt i en 
katastrof, men så sorligt och för mig var det lätt att bli 
handlingsförlamad. Men på grund av Magda i Blantyre och er 
hemma i Sverige som peppade mig genom att visa ert stöd, orkade 
vi driva insamlingen och distributionen! TACK! 



Afrogarden - Hjälp till självhjälp på gräsrotsnivå i Malawi  
                    inom trädgårdsodling, hygien och social omsorg 

 

www.afrogarden.com 
Din gåva når fram! Bg 543-2539, Swish 1230 2444 26 

 

 
Vi fortsätter kontinuerligt att följa upp hur 
människorna i byarna har det. Tyvärr, kan vi inte 
hjälpa alla. Det är också viktigt att snarast 
övergå från ”nödhjälp” till ”hjälp till självhjälp” – 
det sätt som vi i Afrogarden helst arbetar på.  
Vi kommer i juli starta att hjälpa till att 
återuppbygga hus åt dem som har det tuffast.  
Vi letar efter byggledare som kan bygga hållbara 
hus. Jag återkommer längre fram och berättar 
mer om detta. 
 

Det är vinter i södra Afrika nu och såklart har det då också blivit rejält kallt. Jag har fått rapporter om 
ner mot 5 grader på nätterna. Folk ligger på jordgolv utan filtar och madrasser. Som tur är går 
temperaturen upp mot drygt 20 grader på dagarna. Vi kommer också att göra en insamling till filtar, 
sovmattor och jackor. Du är välkommen att stödja även detta!  
 
Trots allt som händer rullar vardagen på ändå och det är fascinerande att se hur glada människorna 
kan vara trots allt elände och alla utmaningar! Som sagt, det är lätt att pendla mellan hopp och 
förtvivlan, mellan glädje och sorg. Så är det även för mig. Ibland tycker jag att inget förbättras och 
inget blir bättre i området där Afrogarden jobbar. Men det finns många exempel, både tack vare den 
allmänna utvecklingen och tack vare Afrogardens verksamhet.   
 
- Elektricitetens intåg har lett till att byborna maler sin majs 
i elektriska kvarnar, vilket också är en bra 
affärsverksamhet. Elström ger också skolorna möjlighet att 
använda modern teknik i undervisningen och det leder till 
att utbildningsnivån höjs.  

- Den nya fina asfalterade vägen gör transporterna till och 
från området lättare, flera människor hittar till området 
och är intresserade av att investera. Området blir därmed 
attraktivare för affärer och utbildade människor och leder 
till att fler människor kan hitta arbete och få en inkomst.  

- Projekt startas inom olika områden, både på skolorna och 
genom hövdingarna, som stimulerar till förändringar och 
avskaffande av gamla seder och bruk som hämmar 
utveckling.  

 
Afrogarden fortsätter att jobba inom våra fyra områden:  

1. Köks- och brunnsträdgårdar & vatten 
2. Social Omsorg 
3. Utbildningsstöd & Flickor  
4. Försörjningsvägar 
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Många tecken på Afrogardens verksamhet ser vi i byarna: 
 
- Köksträdgårdarna blomstrar och 300 familjer äter varje dag 
grönsaker från sina köksträdgårdar.  

- I tre byar har kvinnorna lättare att hämta vatten på grund av att 
Afrogarden har borrat en brunn i deras by. Runt dessa tre brunnar 
finns också en trädgård med fruktträd och grönsaker.  

- Afrogardens hemsamariter cyklar hem till 25 familjer med gamla 
och sjuka för att hjälpa dem att hämta vatten, städa, tvätta och 
sköta den personliga hygienen. Dessa hemsamariter är extremt 
fattiga kvinnor med många barn som får dagslön genom 
Afrogarden.  

 
- Läsecirklar på eftermiddagarna ute i byarna hjälper 
barn att lära sig läsa ordentligt, även på engelska.  

- Extraundervisning för elever på grundkolan och 
gymnasieskolan hjälper elever som verkligen behöver 
stöd.  

- Afrogarden betalar även skolavgifter och har 
ungdomsgrupper inom olika områden.   

- När vi cyklar omkring ser vi många kvinnliga skräddare 
och de är alla från Afrogardens lärlingsprogram. Tidigare 
fanns det bara manliga skräddare i området. 

 
Glädjande och roligt! När du ger en gåva går den till ovanstående verksamhet, om du inte själv 
skriver att gåvan ska gå till något speciellt, t.ex. ”nödpaket” eller ”husbygge”.   
 
Välkommen att fortsätta att stödja människorna i Mpasa i Malawi! Tillsammans skapar vi en bättre 
värld för våra medmänniskor. 
 
 
Många hälsningar från Trosa, 10 juni 2019 
 
Christina Beverin 
 
 
 
 
 
 
 


